PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Darbības programmas nosaukums

Izaugsme un nodarbinātība

Prioritārā virziena numurs un nosaukums

3.4. Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos
pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku
regulējumu un labu pārvaldību.

Specifiskā atbalsta mērķa numurs un
nosaukums

3.4.2. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un
vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās

Pasākuma numurs un nosaukums

3.4.2.2. Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības
atbalsta jomā

Projektu iesniegumu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Atbildīgā iestāde

Valsts kanceleja

1. VIENOTIE KRITĒRIJI
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Projekta iesniedzējs atbilst Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumos par specifiskā atbalsta
mērķa pasākuma īstenošanu projekta iesniedzējam izvirzītajām prasībām.
Projekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta datorrakstā.
Projekta iesniedzējam ir pietiekama administrēšanas, īstenošanas un finanšu kapacitāte projekta
īstenošanai.
Projekta iesniedzējam un projekta sadarbības partnerim Latvijas Republikā projekta iesnieguma
iesniegšanas dienā nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Kritērija ietekme uz lēmuma
pieņemšanu
(P)
P
P
P
P
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1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks:
1.5.1. tas ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu
prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta formā), t.sk.
projekta iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem
par elektronisko dokumentu noformēšanu, pievienojot pilnvarojumu (ja nepieciešams);
1.5.2. tas ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas prasības (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā) t.sk.
projekta iesniedzēja apliecinājumu parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona,
projekta iesniegumam ir pievienots attiecīgs pilnvarojums;
1.5.3. projekta iesniegums iesniegts Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.2020.gadam (ja attiecināms).
Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra noteikumiem Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un
šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” noteiktajām prasībām, projekta
iesniegumam ir pievienoti visi projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktie iesniedzamie
dokumenti un tie ir sagatavoti latviešu valodā vai tiem ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu
valodā.
Projekta iesnieguma finanšu dati ir norādīti euro.
Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un ir atbilstošs projekta
iesnieguma veidlapas prasībām
Projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs atbilst MK
noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu projektam noteiktajam Eiropas
Sociālā fonda finansējuma apmēram.
Projekta iesniegumā norādītā Eiropas Sociālā fonda atbalsta intensitāte nepārsniedz MK
noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu noteikto Eiropas Sociālā fonda
maksimālo atbalsta intensitāti.
Projekta iesniegumā iekļautās kopējās attiecināmās izmaksas, plānotās atbalstāmās darbības un
izmaksu pozīcijas atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu
noteiktajām, t.sk. nepārsniedz noteikto izmaksu pozīciju apjomus un:
1.11.1. ir saistītas ar projekta īstenošanu;
1.11.2. ir nepieciešamas projekta īstenošanai (projektā norādīto darbību īstenošanai, mērķa grupas
vajadzību nodrošināšanai, definētās problēmas risināšanai);
1.11.3. nodrošina projektā izvirzītā mērķa un rādītāju sasniegšanu.
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1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.
1.19
1.20

Projekta īstenošanas termiņi atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma
īstenošanu noteiktajam projekta īstenošanas periodam.
Projekta mērķis atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu
noteiktajam mērķim.
Projekta iesniegumā plānotie sagaidāmie rezultāti un uzraudzības rādītāji:
1.14.1 ir precīzi definēti;
1.14.2. ir pamatoti;
1.14.3. ir izmērāmi;
1.14.4. sekmē MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu noteikto
rādītāju sasniegšanu.
Projekta iesniegumā plānotās projekta darbības:
1.15.1. atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu noteiktajam un
paredz saikni ar attiecīgajām atbalstāmajām darbībām;
1.15.2. ir precīzi definētas un pamatotas, un tās risina projektā definētās problēmas.
Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst Eiropas
Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regula (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu,
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas
fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006
nosacījumiem, 2015.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā
nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” noteiktajam.
Projekta iesniegumā ir:
1.17.1. identificēti, aprakstīti un izvērtēti projekta riski;
1.17.2.novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība;
1.17.3. noteikti riskus mazinošie pasākumi.
Projekta iesniegumā norādītā mērķa grupa atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa
pasākuma īstenošanu noteiktajam.
Projekta sadarbības partneris atbilst Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma
īstenošanu noteiktajām prasībām.
Projekta iesniegumā ir definētas projekta sadarbības partnera plānotās darbības projekta ietvaros, un tās
atbilst Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu noteiktajām
atbalstāmajām darbībām.
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Kritērija ietekme uz lēmuma
pieņemšanu
(P)

2. SPECIFISKIE ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Projektā paredzēta nozaru divpusējā sociālā dialoga stiprināšana vismaz piecās nozarēs, kurās tas
ir vāji attīstīts, un virzība uz ģenerālvienošanās noslēgšanu darba devēju un darba ņēmēju
organizāciju starpā, lai tiktu sniegts ieguldījums Eiropas sociālo partneru darba programmas
mērķu sasniegšanā.
Projektā paredzētās darbības veicina horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” (dzimumu
līdztiesība, invaliditāte, vecums un etniskā piederība) ievērošanu.
Projektā paredzētas darbības sociālo partneru un sadarbības partneru veiktspējas nodrošināšanai
pamatojoties uz sinerģiju un demarkāciju ar 2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenoto sociālo
partneru kapacitātes stiprināšanas projektu un 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektiem,
kur sociālie partneri ir finansējuma saņēmēji vai sadarbības partneri.
Projekta iesniedzējs apņemas nodrošināt sasniegto rezultātu ilgtspēju pēc projekta pabeigšanas
atbilstoši MK noteikumos par SAM pasākuma īstenošanu noteiktajiem termiņiem.

3.2.

P

P

P

Maksimālais
iegūstamais
punktu skaits
un punktu
piešķiršanas
kārtība

Minimālais
nepieciešamais
punktu skaits

Projektā definēts jautājumu loks, kuru 3.1.1. projektā uzskaitīti problēmjautājumi, kas
plānots risināt divpusējā sociālā dialoga skar divpusējo sociālo dialogu - 2
ietvaros.
3.1.2. projektā uzskaitīti problēmjautājumi, kas
skar sociālo dialogu, sadalījumā pa nozarēm - 4
3.1.3. projektā uzskaitīti jautājumi, kas skar
sociālo dialogu, sadalījumā pa nozarēm un
norādīti šo problēmjautājumu risināšanas ceļi - 6
3.1.4. projektā netiek apskatīti sociālā dialoga
problēmjautājumi - 0

6V
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Projektā paredzētas darbības nozaru 3.2.1. projektā ir paredzēts organizēt izglītojošus
darba devēju un darba ņēmēju pasākumus nozaru darba devēju un darba ņēmēju
organizāciju iesaistei sociālajā dialogā.
organizāciju iesaistei sociālajā dialogā, kā arī

6V

4

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

3.1.

P

Apakškritēriji/Punktu skaits
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3.3.

Projektā paredzēta kvalitatīva sadarbība
un aprakstīts šīs sadarbības īstenošanas
modelis vismaz ar pieciem sadarbības
partneriem (pārstāv vismaz piecas
dažādas jomas), kas noklāj nozares
pārstāvniecību 3%-7% apmērā.

raksturota to ietekme uz mērķa grupu - 2
3.2.2. projektā ir noteikti veidi un metodes kā
iesaistīt nozaru darba devēju un darba ņēmēju
organizācijas organizējot izglītojošo pasākumus
sociālajā dialogā, kā arī nosakot šo pasākumu
ietekmi uz mērķa grupu - 4
3.2.3. projektā ir paredzēts veikt nozares tirgus
izvērtējumu un uz tās bāzes organizēt izglītojošus
pasākumus nozaru darba devēju un darba ņēmēju
organizāciju iesaistei sociālajā dialogā, kā arī
raksturota ietekme uz mērķa grupu un mehānismi
kā plānots nonākt līdz ģenerālvienošanās
slēgšanai nozaru ietvaros - 6
3.2.4. Projektā nav paredzētas darbības nozaru
darba devēju un darba ņēmēju organizāciju
iesaistei sociālajā dialogā - 0
3.3.1. Projektā ir aprakstīts sociālo partneru un
sadarbības partneru sadarbības modelis un
partneru izvēles pamatotība - 2
3.3.2. Projektā ir sniegta informācija par
sadarbības partneru iesaisti nozaru sociālā
dialoga izaugsmes veicināšanā - 2
3.3.3. Projektā ir iesaistīti seši un vairāk
sadarbības partneri - 2
3.3.4. Projektā nav iesaistīti sadarbības partneri 0
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Piezīmes:
P – Precizējamais kritērijs, kritērija neatbilstības gadījumā sadarbības iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ka
projekta iesniedzējs nodrošina pilnīgu atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā un kārtībā;
V – Piemēro vienu atbilstošo kritēriju;
S – Piemēro visus atbilstošos kritērijus (summējot tiem piemērojamo punktu skaitu)
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